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1. Bu testte 12 soru vardır.                                                                                    https://www.taktikmatematik.com 

2. Bu testteki soruların telif hakkı taktikmatematik.com a aittir.                        ÇÖZÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLA   
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SAYI PROBLEMLERİ 

1.  Erdal bakkal satışları arttırmak 
için bir kampanya uyguluyor, 
bu kampanya da her 3 
dondurma çubuğu getirene bir 
dondurma hediye ediyor. Bu 

bakkaldan Mecnun 54 tane dondurma alıp 120 ₺ ücret 
ödüyor. Daha sonra aldığı dondurma çubuklarını da 
götürüp dondurma almaya devam ediyor. 
 
Buna göre, bu kampanyadan yararlanan Mecnun aldığı 
dondurmaların bir tanesine kaç ₺ ödemiş olur? 
 
A) 1              B) 1,2             C) 1,5             D) 1,8              E) 2,2  

  
 
 
 

2. 54 dairenin dolu olduğu bir sitede ortak giderleri 

karşılamak için her daire aylık sabit bir aidat ödemektedir. 

Sitedeki 4 daire boşaldığında kalan daire her ay 12 ₺ fazla 

aidat ödüyorlar. 

 

Buna göre, başlangıçta bir dairenin ödediği aylık sabit 
aidat gider kaç ₺ olur? 

 
A) 120             B) 130          C) 140          D) 150          E) 160 

  
 
 

3. Bartu, yarıyıl tatilinde Cyberpunk 
2077 oyununu oynuyor. Oyunda her 
gün bir önceki günden 6 bölüm fazla 
bölüm geçerek oyunu 6 günde 
bitirebilmektedir. 

 
Bartu 4.gün oyunun yarısını bitirdiğine göre, 5.gün kaç 
bölüm geçmiştir? 

 
A) 21                B) 24             C) 27             D) 30             E) 33 

  

4. “Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi” 

filminde Benjamin Button 64 yaşında bir 

bebek olarak dünyaya gelmektedir. Hayatı 

kronolojik olarak tersten yaşayan Button, 10 

yıl sonra yaşı kendi yaşının 
1

6
 ‘sının 3 fazlasına 

eşit olan Daisy Fuller ile karşılaşmıştır. Yıllar sonra yaşları 

eşit olduğunda evlenmeye karar vermişlerdir. 

 

Buna göre, Button ve Daisy evlendiklerinde Daisy’nin 

yaşı kaçtır?                  

A) 33              B) 30              C) 28              D) 27              E) 26 

 5. Çiftlik para adlı bir oyun kuran 
Tosuncuk, oynayanlara yatırdıkları 
paranın 24 katını 1 yılda 
kazanacağını vaat ederek kendine 
müşteri toplamaktadır. Ödemeler 
aylık olarak yapılmaktadır. Üyelik 
ücreti 100 ₺ olup toplam 100 bin kişi 

üye olmuştur. Sadece 3 bin kişi 6 aylık kazancını aldıktan 
sonra Tosuncuk topladığı paralarla ülkeden kaçıyor. 
 
Buna göre Tosuncuk’un kazandığı para kaç ₺’dir? 
 
A) 4,8 milyon                 B) 5,6 milyon                 C) 6,4 milyon                    
                      D) 7,2 milyon                 E) 8 milyon 

  
 
 

 6.  2010 yılında oynanan Los Angeles 
Lakers takımının 93-95 yenildiği 
Memphis maçında bazı oyuncuların 
maçta attığı sayılarla ilgili aşağıda 
bilgiler verilmiştir. 
 

• Kobe Bryant’ın attığı sayı, Metta World Peace’in 
attığı sayının 2 katının 8 fazlası kadardır. 

• Pau Gasol’un attığı sayının 2 katının 2 eksiği 
Metta World Peace’in attığı sayıyı vermektedir. 

• Kobe Bryant, Metta World Peace ve Pau 
Gasol’un toplam attığı sayı maçta atılan toplam 
sayının yarısının 22 eksiğidir. 

Bu maçta Los Angeles Laskers takımının tarihinde en 
fazla sayı atan oyuncusu olan Kobe Bryant kaç sayı 
atmıştır? 
 
A) 32              B) 36              C) 38              D) 44              E) 46 

  
 
 
 

 7. Ünlü mafya babası Vito 
Carleone hayatını kaybettikten 
sonra geride kalan çocuklarına 
bir video bırakmıştır. 
Video’da konuşmaya başlayan 
Vito Carleone;  

“Çocuklarım siz bu videoyu izlerken ben ebediyete göç 
etmiş olacağım. Mal varlığımdan ilk olarak büyük 
çocuğum Santino 40 milyon dolar alsın, sonra kalan 
paranın yarısını Fredo ve Micheal’a eşit olarak paylaşsın. 
Son kalan parayı da üçünüz aranızda eşit olarak paylaşın. 
Vasiyetim budur. Hepinize hakkımı helal ediyorum” der ve 
video biter.  
 
Bu dağıtım sonunda Santino’nun aldığı para, en küçük 
oğlu Micheal’ın aldığı paranın 2 katı olduğuna göre, Vito 
Carleone’nin dağıttığı paranın tamam kaç milyon 
dolar’dır?  
A) 80             B) 90             C) 100            D) 110            E) 120 

https://www.taktikmatematik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B82sDHKuAJc
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8. Elif Kitabevi sahibi Kâmil Bey, yardım kampanyası için 

kitabevinde bulunan 140 tane kitap ve çevresinden 
topladığı 420 kitabı Bitlis’te bulunan bir okula 
gönderecektir. Kitapların tamamını belirli sayıdaki özdeş 
kolilere yerleştirmek istiyor. Bu kolilerin bazılarına 30’ar 
kitap, geri kalanlarına ise 40’ar kitap yerleştirdiğinde 
elinde 30 kitap kalıyor. 
 
Kâmil Bey, 30’ar kitap yerleştirdiği kolilere 40’ar kitap 
yerleştirdiğinde ise 2 koli boş kalıyor. 
 
Buna göre, toplam koli sayısı kaçtır? 
 
A) 16               B) 18               C) 20              D) 21              E) 23 

  
 
 
 
 
 

9. Selami, Uyanış: Büyük Selçuklu 
dizisini Youtube’dan izlerken 
player da 2 kademeli ileri alma 
tuşu vardır. 1. kademede dizinin 
normal süresinin 2 katı hızda, 

2.kademede 4 katı hızda izleniyor. Selami 110 dakikalık bir 
diziyi saat 20:00 da oynatmaya başlıyor. İlk 30 dakikayı 
normal hızda izledikten sonra, bir süre 2.kademede izliyor 
ve 5 dakikada 1.kademede izliyor. Daha sonra 30 dakika 
da normal hızda izlediğinde dizi bitiyor. 
 
Buna göre, dizi bittiği anda saat kaçı gösterir? 
 
A)  20.50                         B)  21.00                        C)  21.15           
                    D)  21.20                         E)  21.30 

  
 
 
 
  

10. Ensar, Necmi, Mehmet ve Burak bir cafede yemek 
yedikten sonra hesabı eşit olarak ödeyeceklerdir. 
Aralarında geçen konuşma aşağıdaki gibidir. 
 
Ensar: Benim yanımda hiç param yok. Benim hesabımı da 
siz ödeyin ben sonra size öderim. 
Necmi: Ben 50 ₺ veririm. 
Mehmet: Ben anca kendi hesabımı öderim başkasına 
karışmam. 
Burak: Paraları bana verin ben hepsini öderim. 
 
Ensar’ın arkadaşlarına borcu 36 ₺ olduğuna göre, Burak’a 
olan borcu kaç ₺ dir? 
 
A)  14              B)  16             C)  18             D)  22             E)  24 

 11. 

 
Selçuk cep telefonundaki üç uygulamadan her birinin 2 
saatlik kullanım süresinde harcadığı internet miktarları 
yukarıdaki resimde verilmiştir. 
 
Selçuk telefonundan son haftada bu uygulamaları 
kullanma süreleriyle bilgilere bakmıştır. 
 

• Yaay kullanma süresi 4 saattir. 

• Bip kullanma süresi, Youtube’u kullanma 
süresinden 3 saat fazladır. 
 

Selçuk son haftada bu üç uygulamayı kullanarak internet 
kotasından 2060 MB harcadığına göre, kaç saat Youtube 
kullanmıştır? 
 
A)  1                B)  2               C)  3               D)  4                E)  5 

  
 
 
 
 
 
 

 12. 

 
TOGG marka elektrikli otomobili olan Dinçer, 400 km lik 
yolu 20 ₺ lik elektrikle gidiyor. Mustafa ise dizel aracıyla 
aynı yolu 120 ₺ lik yakıtla gidiyor. 
Mustafa aracını 120.000 ₺ ye, Dinçer aracını 150.000 ₺ ye 
almıştır. 
 
Buna göre araçlar km başına sabit yakıt yaktığı 
düşünülürse iki araçta kaç km yol yaparsa araç maliyeti 
ve yakıt maliyeti toplamları birbirine eşit olur? 
 
A) 80.000 km             B) 105.000 km             C) 120.000 km   
                 D) 150.000 km                E) 175.000 km 

  
 
 
 
 

 

120 MB 80 MB 600 MB 

Destek İçin Sitemizdeki Reklamlara 

Tıklayıp ve Youtube Kanalımıza             

Abone Olabilirsiniz. 

 


